VAI, SĂRMANA TURTURICĂ...

-

Maria Dragan
CÂNTĂREAŢĂ DE MUZICĂ POPULARĂ
(23 iulie 1947 - 6 octombrie 1986)

Tabel Cronologic

1947 Născută la 23 iulie în s. Bălăureşti, Nisporeni în familia lui Anastas şi
Alexandrei Drăgan. Este al patrulea copil în familia cu șase copii. Neamul
Drăganilor s-a făcut vestit prin meșterii săi iscusiți în lemn, dar cunoscând multe
cântece, snoave și povești. Maria se angajase în brigada de legumicultori după
absolvirea a opt clase. Scria versuri, îi plăcea să picteze.
„Şi-a descoperit vocea singură. Muzicală până la superlativ, Maria poseda
virtuţi artistice înnăscute. Dispunea de ureche muzicală absolută, care i-a permis
să înveţe cântece într-un timp record. Cântecele le auzea de la oamenii satului, pe la
nunţi şi petreceri. Muncind de zor în grădină, pe parcursul zilei îşi cânta melodiile
pe care le ştia. Se opreau gospodarii satului s-o asculte şi se minunau, de unde o fi
ştiut ţigăncuşa asta mică atâtea cântece. Trecură anii. Maria crescu dar nu se
despărţea de cântecele copilăriei, păstrându-le cu dragoste ca pe cele mai dragi
amintiri. Având o voce melodioasă şi puternică, Maria se impune mai întâi în faţa
spectatorilor din satul natal, apoi au urmat diplome la festivalurile raionale, apoi şi
la cele republicane.”
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line.] Ch., 2007, p. 8 [citat 23 iun. 2017].
Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

„Maria Drăgan era una dintre marile noastre speranţe. În persoana ei Moldova avea să aibă o mare şi
serioasă cântăreaţă. Avea voce cu diapazon larg, timbru plin, colorit frumos. Iar pe lângă acestea - o
formidabilă ţinută scenică.”
BLAJINU, Dumitru. ...Maria Drăgan. In: Maria Drăgan (1947-1986) : Bibliografie. Nisporeni, 1997, p. 5.

1964 Absolvirea şcolii medii.
1964-1965 Studentă la Școala Medie Muzicală „Ștefan
Neaga” din Chişinău. Vasile Goia i-a fost coleg, Eugen Doga profesor de solfegiu şi teoria muzicii. Alt profesor, Petru
Stroiu, înainte de lecţii o trimitea să mănânce bine, „dându-i
câte-o rublă”. Aici este descoperită de Isidor Burdin,
violonist, compozitor și conducătorul artistic al ansamblului
de tineri al școlii. Primul cântec învăţat „Volga-matuşka”, îl
cânta cu o voce grea de se cutremurau geamurile…
1965 Evoluează în formația lui Isidor Burdin de pe lângă
Casa de Cultură din sectorul Buiucani (Chişinău), plecând
într-un turneu în Italia.

„...În scurta şi tulburătoarea-i biografie de interpretă, ne-a minunat pe toţi cu
talentul ei viguros, cu bunătatea-i sufletească ieşită din comun.”
NEGRUZZI, Valeriu. ...În scurta şi ... . In: Maria Drăgan (1947-1986) : Bibliografie. Nisporeni, 1997, p. 5.

1966-1970 Filarmonica anunțase crearea ansamblului de muzică
populară. Maria, de 19 ani, însoțită de Dumitru Blajinu, şi-a încercat
norocul. Unul din membrii juriului, care era chiar Nicolae Sulac, a
exclamat, auzind-o: „Asta-i!” Este admisă cu succes pentru postul de
solist vocal. Activează sub conducerea muzicală a violonistului Valeriu
Negruzzi (Negruți, Negruță). Ansamblul „Mugurel”, a înmugurit și-n
curând a dat în floare cu soliști aleși pe sprânceană: Maria Drăgan,
Anastasia Istrati, Vasile Marin, Valentina Cojocaru, Ion Bas.
Solistă a Ansamblului de estradă al Filarmonicii de Stat din
Chișinău.

„Maria Drăgan avea ceva sfânt în glasul ei, ceva de diamant, o prospeţime ca roua pe iarba de la
poalele codrului. Nemaipomenită voce! Folosea un dialect suprinzător de firesc, atrăgător şi cult...”
BURGHIU, Iacob. … Cine nu-şi aminteşte de Maria Drăgan. In: Maria Drăgan (1947-1986) : Bibliografie. Nisporeni, 1997, p. 5.

1970-1974 Solistă a Orchestrei de Muzică Populară „Mugurel”. Pe parcursul a opt ani
„Mugurel” s-a bucurat de un succes fantastic. Maria Drăgan interpreta cântece aduse de la
Bălăurești, precum și romanțe, melodii emblematice din repertoriul Mariei Tănase și al Ioanei
Radu. Pe atunci, era un act de mare sinceritate și curaj. Știa circa 500 de cântece, unele dintre
ele, în italiană și franceză.

1974-1975 activează ca artistă vocalistă în formaţia „Bucuria” cu Ion Suruceanu, apoi la
restaurantul Beciul Vechi şi la Palatul Sindicatelor din Chişinău. A înregistrat la Radio
melodiile populare: Vai, sărmana turturică, Lume, lume, soro lume, Toarce, lele, toarce, Doina,
Foaie verde, bob năut, Cioca-boca la fereastră, Hop, lele hop, De-ar fi după mine, bade, Leliţă
Ioană, Inimă de-amărăciune, Nevăstuica omului, Mioriţa, Ciocârlia, Eu la joc, mama la joc, Cine
nu-i de veselie, Mă usuc ca frunza-n vânt, Măi Ioane, Vino, bade vino, Colo-n vale la pârău, Colon vale la fântână, La fereastra casei mele, Am început să-mbătrânesc etc. Repertoriul cântăreţei
este destul de variat: doine, cântece lirice şi de glumă, bocete, strigături şi romanţe. Maria
simţea profunzimea dramatică a doinei, căutând să pătrundă în sensul filosofic adânc (De s-ar
afla cineva să-mi citească inima…).

„Am cântat cu tot neamul nostru… am cutreierat ţara în lung şi-n lat, am văzut
oameni aplaudând de o bucurie pe care numai cântecul adevărat o poate explica.
Maria Drăgan”
VIZITIU, Svetlana. Maria Drăgan: „Am cântat cu tot neamul nostru... [on-line] [citat 23 iun. 2017].
Disponibil: https://fileviatasicarti.wordpress.com/tag/valeriu-negruzzi/,
http://wwwbibliocity.blogspot.md/2010/10/maria-dragan-am-cantat-cu-tot-neamul.html

„A avut priză la public ca una din cele mai originale interprete a cântecului
popular românesc şi a romanţei, evidenţiind şi subliniind elementele expresive şi
emoţionale ale acestui gen, atât de propriu caracterului ei. Frumoasă şi iubitoare,
plină de idei nobile, conştientă, pioasă, discretă, plină de tact şi o mare dragoste de
viaţă, Maria Drăgan avea o voce mistică, de o valoare universală, care depăşea
imensitatea lumească, specifică numai strămoşilor ei de etnie romă (nu este
confirmat). Inteligenţa sa interioară nu a reuşit să exploateze suficient vocea sa
fermecată.”
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007, p. 9 [citat
23
iun.
2017].
Disponibil:
http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan__Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

1971 Laureată a Festivalului tineretului din republică. Participă la
realizarea peliculelor – „Tablouri muzicale” la „Telefilm-Chişinău” şi
„Călătorie la Nehvoraisk” cu „Moldova-film”. Succes în Ungaria,
la Festivalul de Artă al RSS Moldoveneşti - Premiul special.
1974 Sainciuc, Glebus. Drăgan Maria. Interpretă de muzică populară :
Şarjă In: Tinerimea Moldovei. 1974, 1 ian.
1975-1976 Solistă a Orchestrei de Muzică Populară „Lăutarii”a
Filarmonicii de Stat din Chişinău. Când „Mugurel” a fost desfiinţat,
„sărmana ţurturică a zburat, zburat, până a picat…” peste câteva luni
a mărturisit prietenilor săi că o „doare în adâncul pieptului, de se
înnăbuşă”. Era deja solistă a formaţiei „Bucuria”.
De-a lungul carierei artistice, a întreprins numeroase turnee în URSS.

Desen: Glebus Sainciuc, versuri Alexandru Donos

„Era o ţărancă, iar când apărea pe scenă era o regină.

Era o regină a melosului popular din Moldova.”
GOIA, Vasile. ...Era o ţărancă ... In: Maria Drăgan (1947-1986) : Bibliografie. Nisporeni, 1997, p. 5.

Maria culege succese frumoase în faţa unui public îndrăgostit de
dânsa. Iar floarea prinsă în părul ei răvăşit, de culoarea corbului,
simboliza dragostea ei accentuată de cântec şi de viaţă, veşnica ei
primăvară sufletească. Vocea ei imprima expresia sufletului său, setos de
libertate, în afara tuturor clişeelor aparente în această perioadă. A fost
mereu tânără deoarece pe parcursul vieţii sale scurte nu a agonisit nimic:
nu a ştiut de vile, de bijuterii, de cristaluri, porţelanuri, unicul lucrul de
care se bucura era vocea sa, pe care o dăruia comprehensiv ascultătorilor,
fără a cere nimic pentru ea...
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007,
p. 9 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan__Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

Nicolae Botgros mărturisește „că muzicanții, în scenă, în timpul concertului, uitau
de instrumente, rămâneau năuciți de vocea-i minunată, cu diapazon larg, timbru plin,
colorat - diamant de cea mai înaltă probă. În plus, avea o ținută scenică formidabilă.
Bijuteriile-i ieftine se priveau ca fiind scumpe, integritatea talentului îi accentua
inteligența nativă. Generația de tineri interpreți apărută în anii ’60 ai secolului trecut șiau asumat misiunea, dar și riscul, să cânte muzică adevărată românească”.
PERSONALITATEA
ZILEI.
MARIA
DRĂGAN
[on-line]
[citat
23
iun.
http://www.timpul.md/articol/personalitatea-zilei--maria-dragan-56028.html?action=print

2017].

Disponibil:

Folclorul nu are hotare, şi cu toată străduinţa autorităţilor sovietice de a pune hotar
geografic cu sârmă ghimpată în lunca Prutului, Maria Drăgan a fost unica
cântăreaţă basarabeancă care a zdruncinat aceste bariere formale. Născută în inima
codrilor şi la hotar cu vecinii de acelaşi neam, Maria Drăgan a fost unica cântăreaţă de
muzică populară din Basarabia sovietizată care a cântat româneşte. Repertoriul ei era
format dincolo de Prut, şi deoarece cântecele nu au hotare, datorită Mariei
Drăgan ascultătorii noştri au auzit pe viu tezaurul folcloric românesc, ea a menținut vie
flacăra românismului. Aceste cântece şi romanţe nu puteau fi recenzate şi stilizate de
autorităţi, deoarece ele erau autentice şi „populare”.
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007, p. 12 [citat 23 iun.
2017]. Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

Nicolae Botgros

„Din lada de zestre de astăzi, scoatem la suprafaţă destăinuirile Mariei Drăgan, ale unui om pe
care cântecul l-a atras mereu spre locurile natale, care a recreat peisajul de la hora satului, care
a făcut din cântec mai mult decât o pasiune şi a bătut la porţile afirmării cu adevărul
strămoşesc.”

DASCĂL, Ion. Muzica pentru ea a fost o oglindă vitală... In: Realităţi culturale. 2014, nr. 10, p. 20. ISSN 1857-4424.

Puterea nu se mai putea împăca cu o asemenea situație. În 1974 Orchestra „Mugurel” a fost desființată.
Coborâtă demonstrativ de pe scenă, în plină ascensiune profesională, Maria Drăgan s-a prăbuşit.
Maria Drăgan s-a îmbolnăvit. Lunile de tratament în spital nu i-au calmat suferinţa: avea tuberculoză în
stadia de avansare. „medicamentele, - îşi aminteşte Nicolae Botgros, - le arunca pe furiş. Apoi se întorcea cu
o sticlă de rachiu… şi ţigară. Nu mai credea că se va însănătoşi.” „inima…” – cânta ea, dar plămânii nu mai
rezistau. Maria ceda fără să mai lupte. Pentru ce? Cu toate încercările de a reveni pe scenă, nimeni nu mai
voia s-o angajeze. Nici nu se putea altfel pe fundalul unei patimi care foarte abil i-a fost provocată și
menținută pe parcursul carierei sale scenice.
Boala progresa în acest corp tânăr, care nu a gustat din plin dragostea publicului setos de vocea ei.
Neînţelegerea din partea aproapelui a ucis în ea dragostea înălţătoare. Şi visurile ei s-au spulberat odată cu
stingerea ei, acolo unde s-au înfiripat, la baştină, alături de o mamă bătrână şi bolnavă. Tot ce a rămas în
urma ei sunt doar amintirile.
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007, pp. 9-10 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

Muzica pentru ea a fost o oglindă
vitală...
1986- Se stinge din viaţă la 6 octombrie. Este înmormântată în satul
natal.
„Marea Artistă Maria Drăgan, cea, care ne-a lăsat un nectar divin de
muzică, în care s-a topit versul popular, s-a dus să cânte undeva în
Ceruri sau poate ca pasărea Phoenix va plana din nou, la fel de sus...
Ne-a lăsat o moştenire spirituală bogată şi a reacţionat la bucuriile şi
durerile poporului prin cântec, prin adevăratele perle, devenind o
legendă a folclorului moldovenesc, iar dramatica „Vai, sărmana
turturică...”, executată de atâtea ori la apogeul perfecţiunii şi
măiestriei interpretative, i-a sporit admiraţia cunoscătorilor de muzică
populară şi i-a adus celebritate, transformându-o într-o figură
marcantă a cântecului folcloric”.
DASCĂL, Ion. Muzica pentru ea a fost o oglindă vitală... In: Realităţi culturale. 2014, nr. 10, p. 20.
ISSN 1857-4424

„Simt nevoia să mărturisesc adevărul: noi, o boaghe de oameni de pe o gură de rai, nu ne-am învăţat
încă, după atâtea lecţii la şcoala vieţii, să ocrotim ceea ce avem mai sfânt. Un caz elocvent –
extraordinara Măria Drăgan, cântecul căreia te făcea să laşi totul şi să o asculţi… Astăzi n-o mai auzim
cântând, pentru că ea, aflându-se mai mult timp în afara atenţiei noastre, s-a văzut constrânsă de
împrejurări să se retragă, taciturnă, într-o căsuţă bătrânească de la poalele satului natal.
În prag de seară coboram prin pulberea drumurilor şi a hudiţelor spre marginile unui sat cu casele
împrăştiate haotic pe coline, în vale, pe malul râpei din preajma imaşului, într-o căsuţă „mititică”
trăieşte mama Măriei Drăgan. Nădăjduiam s-o găsesc acolo şi pe cea care ne-a bucurat mai adineauri cu
cântecele ei. Oameni din partea locului m-au îndrumat spre poalele imaşului, de unde, în liniştea serii,
răzbăteau glasurile ciobanilor şi sunet de talangă...”
BUDEANU, Gheorghe. Maria DRĂGAN: „Lume, lume, soro lume…” In: Literatura și Arta [on-line]. 1986, 30 oct. [citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://glasul.md/maria-dragan-lume-lume-soro-lume

„Maria Drăgan simţea fără greş consistenţa de sens a cântecului
popular. Ea transforma fiecare melodie într-un monolog spectaculos, egal cu un spectacol integral
după originalitatea sa, după forţa dramatică, cea de compătimire şi de previziune”
APOSTOL, Tudor. ...Maria Drăgan. In: DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line.]
Ch., 2007, p. 37 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan__Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

Talentul dispărut prematur poate fi reînviat doar prin cântecele sale. Pe tărâmul
promovării cântecului popular românesc au fost trei Marii: munteanca Maria Tănase,
olteanca Maria Lătăreţu şi basarabeanca Maria Drăgan. Având o soartă la fel de vitregă ca
şi a poporului său, Maria Drăgan a fost şi rămâne pe nedrept uitată, spre deosebire de
celelalte două Marii, care sunt prezente şi astăzi în orice colţ al ţării. Maria Drăgan,
dotată cu toate calităţile naturale ale artistului, rămâne a fi expresia cântecului popular, ea
întruchipa firea basarabencei ce a fost inegalabilă în cântec, ceea ce multora nu le-a
convenit, străduind dintr-o invidie nepământească s-o marginalizeze, văzând în ea o
potenţială pretendentă la cântecul de vârf. Cred că astăzi a sosit timpul când putem
să valorificăm din plin acest talent uitat pe nedrept, uitare ce izvorăşte din indeferenţa
specifică oricărei personalităţi. E o trăsătură a noastră, naţională, de a nu preţui omul cât e
în viaţă, de a-l plânge frumos după moarte. Ori, pentru Maria Drăgan, mai rămâne loc de
uitare... Astfel, Maria Drăgan a murit de o boală grea şi incurabilă, specifică poporului
moldovenesc - Indeferenţa...
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007, p. 10 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

1988 – Studioul „Telefilm-Chişinău” montează pelicula documentară
color în 2 acte „Vai sărmana, turturică”, despre soarta tragică a
talentatei cântăreţe de muzică populară în regia lui Vlad Druc, scenariul
este semnat de Iurie Balan, imaginea V. Burlacenko.
,,Maria Drăgan a fost un dar de la Dumnezeu pentru Moldova
de Est, decapitată de elite după ocupaţia din 1940: frumoasă, cultă, cu
ţinută scenică dacică, semeaţă, cu „voce de lacrimă” (N. Sulac), duioasă,
blândă, dulce, având un repertoriu folcloric cu adevărat românesc,
interzise la acea vreme în Moldova sovietizată.
Viaţa şi destinul artistic i-au fost, însă, scurte… Invidia, hula,
turnătoriile colegilor la securitate, din cauza cărora a rămas fără lucru,
pe drumuri, dar şi indiferenţa prietenilor şi a consătenilor, – i-au grăbit
sfârşitul.
A avut o soartă dramatică, i-au fost tăiate aripile exact când sărmana
Turturică se afla pe bolta înaltă, în zenitul succesului… A murit la numai
39 de ani, la fel ca şi alte celebre personalităţi ale poporului român: poeţii
Mihai Eminescu şi Veronica Micle, soprana cu renume mondial, Maria
Cebotari”.
„VAI, SĂRMANA TURTURICĂ!..” [film documentar (19 min) : Omagiu artistei Maria Drăgan] [on line] . Regie Vlad DRUCK. Chişinău : „Moldova film”,
1988 citat 23 iun. 2017]. Disponibil: http://flacaratv.md/omagiu-artistei-maria-dragan-filmul-vai-sarmana-turturica-de-vlad-druck.html#sthash.kTOpie9F.dpuf

Artista Maria Drăgan, una dintre cele mai talentate Marii
din tot spaţiul românesc şi din toate timpurile
Să n-o uităm niciodată pe Mărioara noastră, s-o cinstim ca pe o fiică demnă a Neamului, să-i
valorificăm cântecele în scenă şi instituţii de muzică, să investigăm în continuare împrejurările în care a
fost asasinată civil, să facem filme despre ea, aşa cum au realizat la doi ani de la plecarea Mariei, filmul
Vai, sărmana Turturică!..
Spunem astăzi cu pietate: Lumină Lină Mariei Drăgan, dar şi unor personalităţi plecate la Ceruri,
care au susţinut-o pe artistă: Isidor Burdin, Nicolae Sulac, Dumitru Blajinu, precum şi regretatului
nostru coleg, Rafael Agadjanean, jurnalist şi cineast, redactor al acestui documentar, realizat la Studioul
„Moldova-Film”.
Iartă-ne, Marie…
„VAI, SĂRMANA TURTURICĂ!..” [film documentar (19 min) : Omagiu artistei Maria Drăgan]
[on line] . Regie Vlad DRUCK. Chişinău : „Moldova film”, 1988 citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://flacaratv.md/omagiu-artistei-maria-dragan-filmul-vai-sarmana-turturica-de-vladdruck.html#sthash.kTOpie9F.dpuf

1989 Serată artistică dedicată memoriei
artistei Maria Drăgan. Locul desfăşurării:
Palatul „Octombrie”, Chişinău.
1992 În municipiul Chişinău, sectorul
Ciocana, numele Mariei Drăgan a fost
înveşnicit în denumirea străzilor - apare
Maria Drăgan (ex-Entuziaştilor), ulterior
străzi cu acelaşi nume apar la Nisporeni şi
Călăraşi.

Poezii dedicate
Mariei Dragan

Partole, Claudia. Triptic pentru Maria Drăgan : (versuri) In: Ţarinaş. 1994, 2 aprl. p. 5.
Manole, Ana. Vai, sărmana turturică...: (versuri) In: Noutăţi editoriale. 1989, 3 mar. ; Viaţa satului. 1989, 5 sept.
Matcovschi, Dumitru. Cântă Maria : (versuri) In: MATCOVSCHI, Dumitru. Soarele cel mare. Ch., 1989. p. 52.

1990 Emisiunea-concert „Maria Drăgan. În
memoriam” realizată de Nina Bolboceanu a avut un
mare succes la spectatori.

1996 Fondată Fundaţia „Maria Drăgan”, care are
ca scop lansarea şi propagarea tinerilor talente
interpretative a creaţiei folclorice naţionale şi a
memoriei faţă de fosta celebră interpretativă a
cântecului popular – Maria Drăgan.
1996 Sainciuc, Glebus. Maria Drăgan. Portret: Grafică In:
SAINCIUC, Glebus. Bibliografie. Ch., 1996. p. 36.

1997 La Biblioteca Publică Orăşenească din
Nisporeni
apare
o
culegere
bibliografică dedicată Mariei Drăgan. În acelaşi timp apare o
scurtă biografie a cântăreţei în Calendarul bibliotecarului, editat la Biblioteca Naţională din
Chişinău.

„Biserica din sufletul nostru a fost mai puternică…”: tăcerea
Mariei Drăgan a fost dureroasă...
SARABAŞ, Maria, DUMINICĂ, Ion. In: DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de
muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007, p. 44 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_19471986

1998 Sculptorul Ion Zderciuc realizează cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Culturale „Nordul Moldovei” un monument funerar,
în forma unei cruci treflate, instalat la 10 octombrie 1999 la
baştina regretatei cântăreţe. Materialul folosit este Piatra de
Cosăuţi, şlefuită. Pe postament sunt gravate numele şi anii de
viaţă a cântăreţei, precum şi o înscripţie semnificativă:„ Ascultând
muzica Mariei Drăgan, descoperă-ţi capul, Căci stai la o masă cu
zeii”.
DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007,
p. 10 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan__Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

„Maria Drăgan întotdeauna a avut darul cântecului. Că ea sa pierdut este vina noastră. Soarta ei este o crimă de neuitat în
cultura noastră. Eu cred că noi încă multă vreme nu vom avea o
cântăreaţă ca Maria Drăgan.”
SARABAŞ, Maria. ...Maria Drăgan. In: DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică
populară 1947-1986 [on-line.] Ch., 2007, p. 37 [citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

Maria Sarabaş

Licu Goncear

1999 Cu sprijinul financiar al Fundaţiei Culturale „Nordul Moldovei”, jurnalistul Gheorghe
Budeanu publică nişte amintiri mărturisite despre Maria Drăgan – „Vai, sărma-na turturică...” –
de colegii ei de scenă, precum şi de rudele sale.
Compozitorul şi interpretul de muzică folk, Licu Goncear imprimă la firma Muzic Master cu
sprijinul financiar al aceleia şi fundaţii, o casetă audio „Vai sărmana turturică”, înregistrând 10
piese muzicale, ceea ce constituie doar o parte din cântecele salvate a Mariei Drăgan.
Această înregistrare durează... doar 26 de minute. Producător al fonogramelor – Compania de Stat
„Teleradio-Moldova”; Design-ul casetei – Ion Buza.
Totodată, în prezent în cadrul fonotecii radioului naţional al IPNA „TeleradioMoldova”, pe lângă aceste zece cântece, s-au mai păstrat două piese, care nu s-au înregistrat în
această colecţie:,, De-ar fi după mine bade” (popular) şi ,,Veniţi acasă ,mamă, tată” (muzica
Marian Stârcea, versuri Maria Tofan-Bâlici).

Gheorghe Budeanu, autorul cărţii despre Maria
Drăgan, marcase cu jale:„la „nunta” ei a căzut o
stea. Soarele şi luna i-au ţinut cununa. De la
Chişinău n-a venit nimeni s-o petreacă…” Maria
Drăgan era deja în „zona uitării”.
„Iubirea
noastră-ncet s-a stins, precum s-ar stinge o
ţigară..”- cuvintele din repertoriul ei…

Festival-concurs
2001, 20-22 iulie, s. Bălăureşti. Ministerul Culturii al
Republicii Moldova, Centrul Naţional de Creaţie
Populară, Direcţia Judeţeană de Cultură Ungheni –
organizează la vatra regretatei interprete –
Festivalul-Concurs Naţional a cântecului folcloric
„Vai sărmana turturică” în memoria cântăreţei
Maria Drăgan, Ediţia I, II(2003), III(2005), IV(2007),
V(2010), VI(2013), VII(2014), VIII(2017)
„A ars ca un chibrit. Unii spun că vocea ei a

apărut şi a dispărut ca lumina unui fulger pe
bolta cântecului popular. Natura o înzestrase cu
voce, dar şi cu o deosebită comportare scenică, şi
cu o frumuseţe rară. Era veselă şi prea bună cu
lumea, s-o bei într-o lingură de apă, nu alta...”

https://play.md/189287/2535950

MARIN, Vasile. A ars... In: DUMINICA, Ion. Maria Dragan –
Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line]. Ch., 2007, p. 38
[citat
23
iun.
2017]. Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan__Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

2001 La 15 ani de la moartea Mariei Drăgan,
Poșta Moldovei a emis o marcă cu chipul
cântăreței.
2005 Elena Bârsan, studentă la Academia de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice (specialitatea Canto popular;
Catedra „Istoria Muzicii şi Etnomuzicologie”; Facultatea
„Artă Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie”) îşi
susţine
Teza
de
Licenţă:
„Interpreta
de
muzică populară Maria Drăgan: activitate, repertoriu”.
Conducătorul ştiinţific al tezei a fost dna Svetlana
Badrajan, conf. univ., dr. în studiul artelor. Opiniile
colegilor de breaslă a Mariei Drăgan, expuse în cadrul
tezei, prezintă un vădit interes public şi merită menţionat.

Numele Mariei Drăgan îl poartă o filială a
Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu
(sectorul Ciocana, mun. Chişinău)

2014 Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a
Patrimoniului Cultural Imaterial vine cu cartea Vai,
sărmana turturică... Selecţie de melodii din cadrul
Festivalului-concurs al interpreţilor cântecului
folcloric „Maria Drăgan”

„Era o ţărăncuţă foarte modestă şi cumpătată, cum sunt aproape toate femeile din zona de codru a
nisporenilor. Manifesta o exigenţă deosebită în selectarea repertoriului. Avea o modulaţie deosebită a vocii,
un fel original de a turna în tipare sonore cântecul popular. La sigur, nimeni nu mai avea o voce ca a ei...”
COLAC, Tudor. Era o ţărăncuţă... In: DUMINICA, Ion. Maria Dragan – Cântăreaţă de muzică populară 1947-1986 [on-line.] Ch., 2007, p. 38 [citat 23 iun.
2017]. Disponibil: http://www.academia.edu/5760433/Maria_Dragan_-_Cintareata_de_muzica_populara_1947-1986

Un destin tragic. „Ce mult a fost iubită!” – S-a
spus după moartea ei. A fost o stea a cântecului
popular moldovenesc. Astăzi n-o mai auzim, s-a
văzut constrânsă de împrejurări să se retragă
din cotidianul obişnuit, dar prin vocea,
cântecele ei, si in present, rămâne
extraordinara Maria Drăgan! Lume, soro
lume!..
VIZITIU, Svetlana. Maria Drăgan: „Am cântat cu tot neamul nostru... [online][citat 23 iun. 2017]. Disponibil: http://wwwbibliocity.blogspot.md/2010/10/mariadragan-am-cantat-cu-tot-neamul.html

Prezente
, în Publicatii
, Periodice

Prezente, în Calendarul National
,

Prezente, în surse de referinte,

Prezente
, în internet
http://flacaratv.md/omagiu-artistei-maria-draganfilmul-vai-sarmana-turturica-de-vlad-druck.html

http://www.publika.md/cum-a-ajuns-mariadragan-s

https://www.expresul.md/2012/05/25/labluretii-mariei-dragan-vor-rsuna-din-nou

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Dr%
C4%83gan

https://bibliomusic.wordpress.com/
2015/07/28/maria-dragan-interpreta

http://www.timpul.md/articol/personalitate
a-zilei--maria-dragan-56028.html

http://www.jc.md/maria-dragan-turturicade-la-balaurest

Vai sărmana turturică!
Zboară, zboară, până pică.
Unde vede-o apă bună,
Ea zboară ca o nebună.
Unde vede-o apă rea,
Ea o tulbură şi-o bea, măi!
În salcâmul lui Ionică,
Sunt doi pui de turturică!
Unul zboară şi se duce,

Altul rămâne şi plânge!
Inimioara mi se frânge.
Nu mai plânge frăţioare!
Că ţi-or creşte aripioare!
Aripioare de argint,
şi-ai să zbori pe sub pământ, măi!
Ai să zbori pe sub pământ,
Drept la maica, la mormânt, măi!
Poezie populară, culeasă de
Vasile ALECSANDRI

„Nimeni nu a cântat vreodată „Vai, sărmana turturică...” asemeni ei.
Hărăzită cu mult talent şi cu un destin care parcă s-a răzvrătit împotriva a
tot cu ce a fost înzestrată, Maria Drăgan rămâne, dincolo de moarte, cea
mai iubită interpretă de muzică populară şi artista despre care circulă cele
mai multe mituri.”
POPUŞOI, Liliana. Maria Drăgan, turturica muzicii populare [on-line][citat 23 iun. 2017]. Disponibil:
http://www.canalregional.md/index.php/cultura/item/5525-maria-dr%C4%83gan,-turturica-muzicii-populare
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